O FEMEIE PE NUME


A fost odată ca niciodată o fată tânără pe nume
Estera. Era foarte frumoasă şi locuia în Persia. Era
străină în acea ţară, deşi probabil că se născuse acolo.
Părinţii ei erau morţi şi o crescuse verișorul ei. Familia
ei era de origine din Ierusalim. Erau evrei. Estera
avea multe visuri: un soţ bun, o familie, copii, o casa
draguţă...
Dintr-o dată viaţa ei s-a schimbat. Xerxes,
puternicul rege al Persiei, nemulțumit fiind de regina
lui, a alungat-o. Cauta acum o altă fată să îi ia locul.
A dat poruncă ca toate fetele fecioare frumoase

din împărăţie să fie aduse în haremul lui şi să aibă
doisprezece luni de mâncare aleasă şi tratamente de
frumuseţe.
Biata Estera, a trebuit să lase totul și pe toți cei
dragi în urmă, adusă fiind în orașul Susa, la palatul
regelui. Acolo a fost pregătită pentru un singur scop,
să fie prezentată regelui care se va uita la frumuseţea
ei şi se va culca cu ea. În fiecare noapte regele lua
câte o altă fată, până când găsea una care îi plăcea
cu adevărat. Aceasta avea să devină noua regină.
Tinerele care au fost respinse erau duse în acea parte
a palatului unde locuiau concubinele regelui. Ele nu
mai puteau părăsi locul acela niciodată.
După 12 luni de uleiuri de înfrumuseţare,
parfumuri, mancare specială şi tratament intens,
a fost rândul Esterei să fie adusă în
camerele regale. Ea a fost atât
de specială încât regele s-a
îndrăgostit pe loc de ea şi a
luat-o de soţie. Dar ei nu
au trăit fericiţi până la
adânci bătrâneţi.

Poate că şi visurile tale sunt spulberate.
Ai ajuns într-un loc unde n-ai dorit niciodată
să ajungi şi te simţi înlănţuită. Dumnezeu
poate preschimba circumstanţele tale,
chiar dacă uneori s-ar putea să dureze.
El ascultă când vorbeşti cu El.

Estera se simţea adesea singură şi uitată. Uneori
regele o ignora total, iar ea nu avea voie să meargă la
el decât atunci când era chemată.
Într-o zi evreii din Persia au ajuns în pericol de
moarte. Un om foarte influent voia să-i omoare
pe toţi. Dar curajul Esterei i-a salvat. Ea şi-a riscat
propria ei viaţă pentru aceasta, după ce s-a rugat la
Dumnezeu şi a postit timp de trei zile.
Deşi Estera a trebuit să renunţe la toate visurile ei,
ea nu şi-a pierdut speranţa niciodată şi nu a devenit
plină de amărăciune. A continuat să se încreadă în
Dumnezeu, care a folosit situaţia ei neplacută pentru

ca ea să devină o încurajare pentru mulţi şi să salveze
o naţiune.
Poate că şi visurile tale sunt spulberate. Ai ajuns
într-un loc unde n-ai dorit niciodată să ajungi
şi te simţi înlănţuită. Dumnezeu poate schimba
circumstanţele tale, chiar dacă uneori s-ar putea să
dureze. El ascultă când vorbeşti cu El.
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